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Mdv, 
 
Gemeentebelangen bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de najaarsbrief en de 
begrotingsstukken.  
 
Volgens het procedure voorstel hebben we 5 minuten dus wij beperken ons daarom maar tot de hoofdlijnen.  
 
Wat de najaarsbrief aangaat hebben we kennis genomen van de voortgang en ontwikkelingen binnen de 
programma’s en van het resultaat. Wij hebben hierbij geen wereldschokkende zaken aangetroffen die een 
uitgebreide behandeling noodzakelijk maken. Wat de activiteiten betreft kent u immers onze visie dat wij 
vinden dat de gemeente zich tot de kerntaken zou moeten beperken en dat onder andere 
millenniumdoelstellingen en ontwikkelingssamenwerking naar de mening van Gemeentebelangen hier niet 
toe behoren. 
 
Dan de begroting. Gemeentebelangen heeft geconstateerd dat het college zich goed heeft gehouden de 
kaders die de Gemeenteraad bij de behandeling van de perspectievennota in augustus heeft meegegeven.  
Wij hebben destijds het college vergeleken met een astmapatiënt die snakkend naar adem de eindstreep 
probeert te halen. Blijkbaar heeft men toch nog voldoende lucht voor een publicitaire eindsprint. Immers 
met de verkiezingsstreep in zicht allemaal goede berichten.  
We hebben een materieel sluitende begroting met zelfs een klein overschot in 2014 en alle afspraken met de 
Raad worden nagekomen zo stelt men. 
 
Nou ja louter goede berichten op de valreep, zo meldt het college in het persbericht van 15 oktober, komt 
het kantelpunt want dan ontstaan en te korten oplopend tot 2,3 miljoen in 2017. De nieuwe raad komt op een 
kruispunt te staan van minder uitgeven of het verhogen van de belastingen zo geeft men aan.  
En hier zit volgens gemeentebelangen nu het probleem.  
 
Als je merkt dat iets dreigt te kantelen neem je tijdig maatregelen om de zaak te stabiliseren of te stutten. 
Als je weet dat er een kruispunt nadert dan bepaal je vooraf samen met je medepassagiers de te nemen route 
en geeft tijdig richting aan naar de overige weggebruikers, zodat je op het kruispunt aangekomen de te 
nemen afslag vlot kunt nemen. En dat gebeurt naar de mening van Gemeentebelangen niet.  
Aan onze medepassagiers en medeweggebruikers geven we niet tijdig aan wat de richting is of geven 
wellicht zelfs een fout signaal af.  
Immers het college kiest er voor om beleid wat uit bezuinigingsoverwegingen incidenteel gemaakt was weer 
structureel te maken omdat de zelfde lasten sinds jaar en dag steeds terug kwamen. Structurele lasten 
structureel dekken in materiële zin. Dit was natuurlijk niet de bedoeling want nu worden die lasten weer 
voor lengte van dagen als vaste last opgevoerd. En krijgt men een fout of onduidelijk richtingssignaal. Hoop 
op leven terwijl het wellicht om uitstel van executie gaat.  
 
De financiële positie van onze gemeente vraagt om duidelijkheid en niet om uitstel van wellicht impopulaire 
maatregelen. Gemeentebelangen vindt dat wij het ons naar onze inwoners toe niet kunnen permitteren om te 
blijven hangen in slechts denkrichtingen. Het college gedraagt zich nu als een consument die luxe broodjes 
blijft bestellen in afwachting of uit de cao blijkt of hij loonsverhoging krijgt en of de belasting en 
premiedruk meevalt. Luxe broodjes moeten echter wel betaald worden. Betaald met geld van onze 
inwoners. Daarom hadden de te maken keuzes al veel eerder voorbereid moeten zijn voorgaand door een 
kerntakendiscussie.   
 
Tot zover mdv onze bijdrage in eerste termijn. 


